ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CASA PEDRO JOB DA SILVA
CGC: 00.898.293/0001-76
ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 07DE AGOSTO DE 2015.

ATA Nº 014/2015
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze (07/08/2015), às dezessete horas,
no Plenário Damião Agostinho Lopes, da Câmara Municipal de Serra Grande-PB, Casa
Pedro Job da Silva, situada à Avenida Tomé Pereira dos Santos, 84, reuniram-se sob a
presidência da Vereadora Maria do Socorro Leite de Sousa e secretariado pelo vereador
Saulo Dias de Farias. O vereador Saulo Dias de Farias, 1º Secretário, fez a chamada
nominal dos senhores vereadores e vereadoras constatando a presença dos seguintes
vereadores: Antonia Leite da Silva, Francisco de Assis da Silva, Francisco Edson
Cesário de Sousa, José Alves de Alexandre e José de Anchieta Rodrigues da Silva. A
Senhora Presidenta declarou aberta a REUNIÃO com os seguintes dizeres: Em nome de
Deus, declaro aberta a Sessão. ATA: Lida a Ata da Sessão Anterior, foi aprovada e
assinada pelos membros da Mesa. PEQUENOEXPEDIENTE: Indicação Nº
005/2015, do Vereador José de Anchieta Rodrigues da Silva, indicando ao Prefeito
Municipal, para que junto a Secretaria Municipal de Educação, sejam concedidas bolsas
de estudos aos 03 (três) melhores alunos da ultima série do Ensino Médio das escolas da
Rede Pública de Ensino e que desejam ingressar em Curso do Ensino Superior, em
outro Município; Requerimento Nº 003/2015 dos Vereadores José de Anchieta
Rodrigues da Silva e Francisco Martins Sobrinho, Requerendo a Presidência da Câmara
para CONVOCAR o Prefeito Municipal, a comparecer a SESSÃO DA CÂMARA para
esclarecimentos de alguns questionamentos feitos pelos PARLAMENTARES MIRINS.
GRANDEEXPEDIENTE: Apresentação para apreciação do Projeto de Lei Nº
001/2015, que dispõe sobre a implantação e regulamentação do Programa de
Resistencia às Drogas e a Violência – PROERD no nosso Município; Oficio Nº
1228/2015 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sobre as contas do Ex-Prefeito
João Bosco, Processo Nº 05614/13, referente o Exercício 2012. O Vereador José de
Anchieta Rodrigues da Silva usou a Tribuna e proferiu o seguinte discurso. É sempre
bom estar de volta aos trabalhos desta Casa para levantar as bandeiras do povo
esperançoso com cada fase pós-recesso que se inicia. Razão que o leva a arregaçar as
mangas para que as vidas de todos melhorem ainda mais desempenhando seu papel
legislativo elaborando leis, discutindo e votando proposições buscando organizar a vida
da comunidade, fiscalizando os atos do Executivo através de pedidos de informações e
mediante denúncias e discursos que lhe apontem falhas e omissões e julgando quando
há práticas de ações políticos-administrativas não condizentes com os interesses do
munícipio, mesmo que alguns momentos tenha que bradar palavras mais duras em
defesa dos direitos do povo, dos mais excluídos, e, sobretudo em favor da
democratização da gestão pública. O vereador finalizou seu discurso desejando um
excelente trabalho para esta Casa e dias melhores ao povo serra-grandense. Dando
continuidade aos trabalhos, a Senhora Presidenta facultou a palavra, e como ninguém
quisera fazer uso dela e não havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos,
sob a proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão às 17 (dezessete) horas e
52 (cinquenta e dois) minutos, e Eu, Saulo Dias de Farias, 1º Secretário, redigi e
mandei lavrar à presente ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pela
Mesa. Serra Grande-PB, 07 de agosto de 2015.
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